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Piloxidil 2% roztwór przeciw łysieniu 60 ml
 

Cena: 30,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 ml

Postać Płyny na skórę

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Minoxidilum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Piloxidil 2% przeciw łysieniu w postaci roztworu do miejscowego stosowania na skórę jest produktem z minoksydylem, który
może być stosowany przez kobiety oraz mężczyzn w wieku 18–65 lat. Na co jest Piloxidil 2% roztwór przeciw łysieniu? Wskazaniem do
stosowania leku jest profilaktyka oraz leczenie łysienia. Wskazaniem do korzystania z preparatu jest łysienie typu męskiego u kobiet i
mężczyzn. Preparat można też stosować w celu zahamowania wypadania włosów i pobudzenia nowych włosów do wzrostu.

Składnik czynny leku Piloxidil 2% roztwór przeciw łysieniu, minoksydyl, działa poprzez pobudzanie mieszków włosowych. Substancja
pobudza syntezę DNA i tym samym przyczynia się do szybszego wzrostu owłosienia. Lek dodatkowo korzystnie wpływa na przepływ
krwi przez skórę głowy. Efekty w postaci zatrzymania nadmiernego wypadania włosów obserwuje się po 8 tygodniach stosowania
preparatu. Po 4–5 miesiącach leczenia zazwyczaj pojawiają się natomiast pierwsze odrosty w formie cienkich włosków mieszkowych.
Efekty szczególnie widoczne są w okolicach szczytu głowy. Zaprzestanie leczenia może jednak powodować cofanie się efektu
leczniczego w kilka miesięcy.

W opakowaniu znajduje się 60 ml roztworu przeciw łysieniu Piloxidil 2%. W skład 1 ml leku wchodzi 20 mg minoksydylu oraz składniki
pomocnicze. Zanim pacjent skorzysta z leku Piloxidil, powinien zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie
wskaże inaczej, zaleca się stosowanie 1 ml roztworu w częstotliwości 2 razy dziennie. Lek należy aplikować na skórę głowy w miejscu,
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gdzie zauważalna jest utrata włosów. Produkt powinien być rozprowadzany po skórze głowy palcami – należy zawsze aplikować go na
suchą skórę. Wskazane dzienne dawkowanie Piloxidil 2% roztwór przeciw łysieniu (2 ml) nie powinno być przekraczane, bez względu na
to, jak duży obszar skóry głowy jest leczony. Po zastosowaniu produktu należy dokładnie umyć ręce. Przed upływem 4 godzin od
aplikacji produktu nie należy myć włosów i głowy. Jeśli preparat będzie stosowany rok, a pacjent nie zauważy poprawy, powinien
zaprzestać kontynuowania terapii.

Lek Piloxidil 2% roztwór przeciw łysieniu może mieć działania niepożądane, w tym często powoduje bóle głowy i nadmierne owłosienie
poza miejscami aplikacji. Możliwe skutki uboczne preparatu podano w ulotce. Nie wszyscy mogą też korzystać z roztworu Piloxidil 2%
przeciw łysieniu. Przeciwwskazaniem jest stosowanie leku u młodzieży poniżej 18. roku życia oraz u seniorów w wieku powyżej 65 lat.
Nie należy korzystać z preparatu, jeśli pacjent jest nadwrażliwy na jego składnik czynny lub pomocnicze. Przeciwwskazaniem do
stosowania roztworu Piloxidil 2% przeciw łysieniu jest również ciąża oraz karmienie piersią. Lek nie powinien

być też aplikowany na inne powierzchnie skóry poza głową. Nie należy z niego korzystać, jeśli pacjent zmaga się z łuszczycą lub
łojotokowym zapaleniem skóry. Przeciwwskazanie stanowi nadciśnienie tętnicze (również leczone), a oprócz tego poparzona słońcem
lub świeżo ogolona skóra głowy.

Skład
Substancja czynna: 1 ml preparatu zawiera 20 mg minoksydilu do stosowania miejscowego.

Wskazania i działanie

Profilaktyka i leczenie łysienia
Stosowany w łysieniu typu męskiego u mężczyzn i u kobiet.

Preparat wykorzystuje miejscowe działanie minoksydilu. Pobudza wzrost włosów w łysieniu typu męskiego u mężczyzn i u kobiet. W
łysieniu androgenowym korzystnie wpływa na mieszki włosowe, powodując ich wzrost w wyniku stymulowania syntezy DNA. Poprawa
owłosienia może być też związana ze zwiększeniem przepływu krwi przez skórę. Początek zahamowania wypadania włosów obserwuje
się po około 2 miesiącach, porost pojawia się po 4 miesiącach, a maksymalny efekt - po około 12 miesiącach systematycznego
stosowania preparatu. Po zaprzestaniu leczenia, po kilku miesiącach możliwy jest powrót do stanu wyjściowego. Minoksydil jest
pochodną pirymidyny. Zastosowany układowo silnie obniża ciśnienie tętnicze poprzez bezpośredni wpływ na mięśnie gładkie tętniczek i
znaczny spadek oporu obwodowego. Powoduje wtórne pobudzenie układu współczulnego, przyspieszenie akcji serca, wzrost
pojemności minutowej i rzutu serca, zmniejszenie wrażliwości ściany naczyń na działanie katecholamin. Nie obniża przepływu
nerkowego. Charakteryzuje się dużym powinowactwem do ścian naczyń krwionośnych. Metabolizowany w 90% w wątrobie do
glukuronianów wydalanych przez nerki.

Dawkowanie
1 ml roztworu stosować 2 razy dziennie na skórę głowy w miejscu wyłysienia (lub w miejscu zagrożonym wypadaniem włosów).
Preparat rozprowadzić palcami po skórze głowy. Stosować na suchą skórę. Nie przekraczać dawki dobowej 2 ml roztworu (bez względu
na wielkość leczonej powierzchni).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na minoksydil lub pozostałe składniki preparatu. Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią oraz u osób poniżej 18
r.ż. oraz powyżej 65 r.ż. Nie stosować preparatu na inne poza głową powierzchnie skóry, w przypadku łojotokowego zapalenia skóry,
łuszczycy. Ostrożnie u osób z chorobą wieńcową lub niedotlenieniem mięśnia sercowego.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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